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Cereri Mărci publicate în 05/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01355 27/02/2020 IBEAUTY OFFICIAL SRL BROWTIFUL

2 M 2020 01410 27/02/2020 CĂUTIŞ ALEXANDRU-GEORGE REZOLVATOR

3 M 2020 01528 27/02/2020 SC IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

IMPACT Developer & Contractor

4 M 2020 01529 27/02/2020 KOBER SRL KÖBER

5 M 2020 01530 27/02/2020 DONA LOGISTICA SA Expectosan

6 M 2020 01531 27/02/2020 OXY MICROBISTRO SRL ROCA Sweet coffee shop

7 M 2020 01532 27/02/2020 SC MOSAIC PROJECT SRL BIZON

8 M 2020 01533 27/02/2020 DH BUILDINGS SRL BERE CZELL

9 M 2020 01534 27/02/2020 ASOCIATIA
PRODUCATORILOR DE
PORUMB DIN ROMANIA

Platforma agricultura si progres!

10 M 2020 01535 27/02/2020 S.C 4MEDICAL CARE 4YOU
S.R.L

4M

11 M 2020 01536 27/02/2020 S.C ICMRS - ÎN INSOLVENŢĂ
S.A

ICMRS constructii civile si
industriale

12 M 2020 01537 27/02/2020 SC ALCONOR COMPANY SRL BOOMERANG

13 M 2020 01538 27/02/2020 SC GSTAXAPP CSIK SRL CSIKITAXI

14 M 2020 01539 27/02/2020 FUNDATIA THE INSTITUTE ASAP ARMATA SELECTĂRII
ATENTE A PLASTICULUI

15 M 2020 01540 27/02/2020 ANA-MARIA ZLĂVOG Amamed Clinics

16 M 2020 01541 27/02/2020 UBERESCENT SRL MAGAZIN TRADIȚIONAL -
Îmbinăm Tradiția cu Stilul

17 M 2020 01542 27/02/2020 FUNDATIA THE INSTITUTE BINAR

18 M 2020 01544 27/02/2020 FMCG MARKETING &
DISTRIBUTIE SRL

FMCG iMerchandising

19 M 2020 01545 27/02/2020 FEDERATIA ROMANA DE
HAND TO HAND FIGHTING

FEDERATIA ROMANA DE
HAND TO HAND FIGHTING

20 M 2020 01546 27/02/2020 SC ARTINO SELECT SRL artino

21 M 2020 01547 27/02/2020 IMRU SRL A6 LOGISTIC PARK

22 M 2020 01548 27/02/2020 CATALIN ION SCARLATESCU CASOLET

23 M 2020 01549 27/02/2020 CATALIN ION SCARLATESCU POLIȚIA GASTRONOMICĂ

24 M 2020 01550 27/02/2020 SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU ISTORII UITATE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 01551 27/02/2020 SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU Love AFRICA

26 M 2020 01552 27/02/2020 CHRONOS CONSULTING SRL CANNTIAGO

27 M 2020 01553 27/02/2020 SMART INTERIOR DESIGN
SRL

Smart Interior

28 M 2020 01555 27/02/2020 RIVIERA BIKE SRL ROM TEHNIC

29 M 2020 01556 27/02/2020 FUNDATIA JUDETEANA
PENTRU TINERET TIMIS SRL

TIMISOARA YOUNG ARTISTS

30 M 2020 01557 27/02/2020 Big Fish Media SRL OinVitatie

31 M 2020 01558 27/02/2020 SELIDA DE ARTIST SRL D'Artist ART & CRAFTS

32 M 2020 01559 27/02/2020 GEORGIAN ŢUŢUIANU HEYYA

33 M 2020 01560 27/02/2020 ANDREI- CRISTIAN
TUDORACHE
TIBERIU CRISTIAN DUMITRU

PURE FOOD

34 M 2020 01561 27/02/2020 INVESTONIA SYSTEMS SRL ELDOBET

35 M 2020 01562 27/02/2020 INVESTONIA SYSTEMS SRL MONEYMANIA

36 M 2020 01563 27/02/2020 LOUIS VUITTON MALLETIER CALIFORNIA DREAM

37 M 2020 01564 27/02/2020 DANIEL LĂCĂTUŞ CAR MANAGER

38 M 2020 01565 27/02/2020 SC BIODEZ PLUS SRL OXYNOL

39 M 2020 01566 27/02/2020 REGINA OVERSEAS COM SRL ATLANTIC

40 M 2020 01567 27/02/2020 ASOCIATIA LEGIO PHOENIX
MC SUCEAVA

BUCOVINA MOTORFEST

41 M 2020 01568 27/02/2020 IOAN POPA LIBERTAN

42 M 2020 01569 27/02/2020 ANETA MACOVEI PERNUȚA CU POVEȘTI
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(210) M 2020 01355
(151) 27/02/2020
(732) IBEAUTY OFFICIAL SRL,

BARAJUL ARGEȘ NR. 41D,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BROWTIFUL

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, galben, albastru,
mov, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Sprâncene false, sprâncene false adezive,
adezivi pentru lipirea sprâncenelor false,
creioane pentru sprâncene, gel pentru
sprâncene, pudră pentru sprâncene, rimel
pentru sprâncene, produse cosmetice pentru
sprâncene, farduri de sprâncene.
44. Servicii de vopsit sprâncenele, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de tatuare a
sprâncenelor, servicii de vopsire a sprâncenelor,
servicii de epilare a sprâncenelor cu ață.

───────

(210) M 2020 01410
(151) 27/02/2020
(732) CĂUTIŞ ALEXANDRU-GEORGE,

STR. BERVENI NR. 64, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

REZOLVATOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
24.15.03

(591) Culori revendicate:verde, rosu, galben,
albastru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

38. Servicii care permit cel puţin unei părţi să
comunice cu o alta, precum şi servicii de difuzare
şi transmitere de date, furnizarea accesului
utilizatorilor la reţelele globale de calculatoare,
difuzarea de radio şi televiziune, transmiterea
de video la cerere (video-on-demand), furnizarea
de forumuri on line, servicii de telefonie şi
mesagerie vocală, servicii de teleconferinţe şi
videoconferinţe, furnizarea accesului la bazele
de date, servicii de agenţie de presă, furnizarea
de forumuri on line, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii în radio, transmiterea prin
satelit, servicii de teleconferinţă, difuzarea prin
intermediul televizorului, transmiterea fişierelor
digitale, servicii de videoconferinţă, transmisia
fără fir (Wireless).
41. Servicii de reporteri de ştiri, publicarea online
a cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
producţia de programe radio şi de televiziune.

───────

(210) M 2020 01528
(151) 27/02/2020
(732) SC IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM BUSINESS &
CONVENTION CENTER, ŞOS.
BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR.
172-176, CLĂDIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IMPACT Developer
& Contractor

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, rosu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2020 01529
(151) 27/02/2020
(732) KOBER SRL, STRADA GEORGHE

CARANFIL NR.2, SAT DUMBRAVA
ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ,
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KÖBER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
01.15.15; 26.15.25

(591) Culori revendicate:alb, rosu, albastru,
negru, portocaliu, maron. indigo, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului, materiale colorante, mordanţi, raşini
naturale în stare brută, metale sub formă de foiţe
şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.

───────

(210) M 2020 01530
(151) 27/02/2020
(732) DONA LOGISTICA SA, STR.

PADURII NR. 4, JUD. ILFOV,
CHITILA, ILFOV, ROMANIA

(540)
Expectosan

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pensat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managemenul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01531
(151) 27/02/2020
(732) OXY MICROBISTRO SRL,

STR. CONSTANTEI 2UBIS NR.
2, JUDETUL CONSTANTA,
CUMPANA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Consultanta
in P.I.. Iorgulescu Mariana, STR.
FAGETULUI 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

(540)

ROCA Sweet coffee shop
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.05;
29.01.03

(591) Culori revendicate:verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică în baruri şi
cafenele.

───────

(210) M 2020 01532
(151) 27/02/2020
(732) SC MOSAIC PROJECT SRL,

STR. STRADELA PERJU NR. 10,
JUDETUL IASI, IASI, 700011, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BIZON

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.04.04;
29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate
manual, mașini automate de vânzare
(distribuitoare).
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2020 01533
(151) 27/02/2020
(732) DH BUILDINGS SRL, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 12,
CAMERA 3, AP. 11, JUD. BRAȘOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
BERE CZELL

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)

───────

(210) M 2020 01534
(151) 27/02/2020
(732) ASOCIATIA PRODUCATORILOR

DE PORUMB DIN ROMANIA, STR.
GĂRII NR. 2, JUD. IALOMIȚA,
MIHAIL KOGĂLNICEANU,
IALOMIȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Platforma agricultura

si progres!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicaţii (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01535
(151) 27/02/2020
(732) S.C 4MEDICAL CARE 4YOU

S.R.L, ALEEA PARVA NR. 5,
CAMERA 3, BL. D23B, SCARA
H, ETAJ 1, AP. 74, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

4M

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.11
(591) Culori revendicate:albastru, bleumarine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,

parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01536
(151) 27/02/2020
(732) S.C ICMRS - ÎN INSOLVENŢĂ

S.A, STR. SMARDAN NR. 1,
JUD. GALATI, GALAI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ICMRS constructii
civile si industriale

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.10; 27.05.11; 26.04.18

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu,
albastru, gri

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

6. Materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, structuri metalice, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, plăci metalice de construcţie,
construcţii cu structuri metalice, articole metalice
folosite în construcţii, componente metalice
prefabricate pentru construcţii, elemente de
construcţii prefabricate metalice, forme metalice
de turnare pentru beton, materiale metalice
de construcţie pentru şosele, materiale de
construcţii metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcţii (metalice) sub formă
de foi, materiale de construcţii (metalice)
sub formă de plăci, plăci de construcţii
(metalice) cu proprietăţi de izolare, construcţii
metalice, pasarele metalice, borne metalice,
balustrade metalice, cadre metalice, poduri
metalice prefabricate, copertine (structuri
metalice), structuri metalice transportabile,
construcţii metalice transportabile, poduri
(structuri metalice), balustrade metalice pentru
poduri, reazeme pentru poduri (materiale de
construcţii) metalice, diguri metalice portabile,
docuri plutitoare metalice, debarcadere metalice
mobile, case metalice prefabricate, hale metalice
pentru depozitare, rampe metalice pentru
docuri, porţi metalice pentru deversoare,
bariere pentru autostrăzi (metalice), adăposturi
pentru autobuze (structuri metalice), adăposturi
(structuri metalice) pentru construcţii, platforme
metalice pentru foraj marin, rampe metalice
de încărcare (structuri), borne rutiere
(metalice, neluminate şi nemecanizate), trepte
metalice mobile pentru îmbarcarea călătorilor,
containere metalice (depozitare, transport),
grilaje din metal pentru drumuri, materiale
metalice pentru construirea drumurilor, parapeţi
metalici de siguranţă pentru drumuri, panouri
de semnalizare metalice pentru drumuri
(neluminate, nemecanizate).
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepţia celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile, asfalt
turnat, pavele din asfalt, asfalt pentru drumuri,
carton asfaltat pentru acoperiş, compus pentru
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repararea asfaltului, asfalt (pentru scopuri de
construcţie), produse pentru izolarea asfaltului
pe baza de gudron, produse de izolare a
asfaltului pe baza de bitum, compuşi pentru
repararea asfaltului realizaţi cu o baza de smoală
(materiale de construcţie), conducte de plastic
pentru irigaţii.
35. Regruparea în beneficiul terţilor, a
produselor şi a serviciilor de construcţii civile
şi industriale, infrastructură, irigaţii, procesare
deşeuri permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, conducerea şi administrarea afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii, informaţii comerciale, servicii
de agenţii de import-export, servicii de comerţ
cu ridicata şi cu amănuntul pentru materiale de
construcţii, permiţând clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cat mai comod, prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, prezentare de produse, târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii de
marketing, prelucrare de date, lucrări de birou,
servicii de telemarketing
37.
Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, servicii de construcţii, construcţie de
clădiri de apartamente, servicii de renovare
a apartamentelor, supervizarea construcţiei de
clădiri, construirea şi amenajarea de centre
comerciale, construcţie de birouri, izolaţii pentru
clădiri, consultaţii pentru construcţii, demolarea
clădirilor, zidărie, servicii de hidroizolaţie,
informaţii legate de construcţii, amenajare de
terenuri (construcţii), izolaţie pentru clădiri,
reparaţii şi întreţinere de clădiri, construcţii
de infrastructură civilă, servicii de construcţii
civile şi industriale, demolare de construcţii
civile şi industriale, consultanţă în domeniul
construcţiilor civile (construcţii), construire de
fundaţii pentru structuri de construcţii civile şi
industriale, fundaţii pentru clădiri, construcţie
de proprietăţi industriale, întreţinere şi reparare
de instalaţii în clădiri, reparare şi întreţinere
de utilaje, construire de drumuri de acces,
construcţii de platforme pentru prospecţiune,
construcţia de platforme de exploatare, servicii
de instalare a platformelor de lucru şi de

construcţie, instalare de schele pentru construcţii
şi platforme pentru lucrări şi construcţii,
construcţia de structuri de inginerie civilă prin
turnarea betonului, consultaţii pentru construcţii,
construcţii de porturi, construcţii de cheiuri,
construcţii de infrastructură, construcţii de clădiri
rezidenţiale, construcţii de clădiri comerciale,
închirieri de utilaje pentru construcţii, închiriere
de echipamente de construcţii, construcţii pe
platforme maritime (offshore), construcţii de
clădiri rezidenţiale şi comerciale, instalare de
elemente fabricate de construcţii, închiriere
de macarale (echipament de construcţii),
instalare de elemente prefabricate pentru
construcţii, furnizare de informaţii în domeniul
construcţiilor, construcţii de drumuri pe bază
de comandă, construcţii de poduri pe bază
de comandă, construcţii de locuinţe pe bază
de comandă, construcţii de case pe bază de
comandă, construire de fundaţii pentru structuri
de construcţii civile, servicii de construcţii
referitoare la clădiri de uz industrial, reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate pentru
construcţii, servicii de informaţii şi consultanţă
cu privire la construcţii, edificare construcţii
prefabricate, lucrări de reparaţii în construcţii,
instalare de schele pentru construcţii şi
platforme pentru lucrări şi construcţii, executare
de cofraje pentru construcţii, construcţii
de infrastructură, consolidarea drumurilor,
construire de drumuri, întreţinere de drumuri,
pavare de drumuri, decopertarea şi consolidarea
drumurilor, decopertarea de drumuri, construcţia
de fundaţii pentru drumuri, reparare şi întreţinere
de maşini pentru construirea de drumuri,
închiriere de maşinării pentru efectuarea de
lucrări de drumuri, reparare şi întreţinere de
echipamente pentru construirea de drumuri,
construcţie de poduri, demolare de poduri,
instalare de armături din mortar pentru poduri,
construcţia de fundaţii pentru poduri, aplicarea
de rosturi de dilataţie pentru poduri, construcţii
de poduri pe bază de comandă, construcţii
civile privind irigaţiile, instalare şi reparare de
dispozitive pentru irigaţii, reparaţii de utilaje,
reparare de utilaje industriale, instalare de utilaje
industriale, întreţinere de utilaje industriale,
recondiţionare de utilaje industriale, închirieri de
utilaje pentru construcţii, servicii de întreţinere a
utilajelor.
40. Procesare deşeuri, eliminarea deşeurilor
(tratarea deşeurilor), distrugerea deşeurilor,
reciclarea deşeurilor, incinerarea deşeurilor,
reciclare de deşeuri, tratarea deşeurilor
(transformare), tratarea deşeurilor industrial,
arderea deşeurilor şi reziduurilor, distrugerea
deşeurilor şi a gunoiului, sortarea deşeurilor şi
a materialelor reciclabile, închiriere de maşini
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pentru compactarea deşeurilor, închiriere de
maşini pentru zdrobirea deşeurilor, tratarea
deşeurilor în domeniul controlului poluării
mediului, închiriere de maşini şi aparate pentru
zdrobirea deşeurilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
de construcţii civile, proiectare de construcţii,
elaborare de planuri (construcţii), realizarea
de planuri (construcţii), estimarea devizelor în
construcţii, cercetare în domeniul construcţiilor,
efectuarea de planuri pentru construcţii, controlul
calităţii materialelor de construcţii, proiectare
de sisteme de construcţii, dezvoltare de
proiecte de construcţii, planificare pentru
construcţii de proprietăţi, servicii de proiectare
privind construcţiile civile, servicii de cercetare
în domeniul construcţiilor, consultanţă în
domeniul desenului tehnic în construcţii, analiză
comportamentului structural al materialelor de
construcţii, servicii de inginerie în domeniul
tehnologiei pentru construcţii, consultanţă în
domeniul arhitecturii şi realizării planurilor
pentru construcţii, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcţii,
realizare de studii de proiecte tehnice pentru
proiecte de construcţii.

───────

(210) M 2020 01537
(151) 27/02/2020
(732) SC ALCONOR COMPANY SRL,

STR. ALEXANDRU ION CUZA NR.
27, JUDEŢUL SATU MARE, CAREI,
445100, SATU MARE, ROMANIA

(540)
BOOMERANG

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 01538
(151) 27/02/2020
(732) SC GSTAXAPP CSIK SRL, STR.

IANCU DE HUNEDOARA NR. 39,
JUD. HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, HARGHITA, ROMANIA

(540)

CSIKITAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.12; 15.01.07; 18.01.07; 18.01.09

(591) Culori revendicate:negru, alb, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Activităţi transmitere internet,
telecomunicaţii.
39. Transport persoane, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2020 01539
(151) 27/02/2020
(732) FUNDATIA THE INSTITUTE, STR.

GHE. LAZAR NR. 21, CORP A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ASAP ARMATA SELECTĂRII
ATENTE A PLASTICULUI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.04.07; 26.04.10; 26.04.18; 26.01.07

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01540
(151) 27/02/2020
(732) ANA-MARIA ZLĂVOG , BD.

STEFAN CEL MARE NR. 10, BL.
B1, SC. B, ET. 1, AP. 2, JUD. IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Amamed Clinics

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultura, horticultură şi silvicultură (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01541
(151) 27/02/2020
(732) UBERESCENT SRL, STR.

FETESTI NR. 4, BL. F5, AP.
22, BUCUREȘTI, 032555,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAGAZIN TRADIȚIONAL -
Îmbinăm Tradiția cu Stilul

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, portocaliu,
verde, negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte pentru femei.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, publicitate,
administrație comercială.

───────

(210) M 2020 01542
(151) 27/02/2020
(732) FUNDATIA THE INSTITUTE, STR.

GHE. LAZAR NR. 21, CORP A, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BINAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale

(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01544
(151) 27/02/2020
(732) FMCG MARKETING &

DISTRIBUTIE SRL, CALEA
FLOREASCA, NR. 175, PARTEA
A, ET. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FMCG iMerchandising

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01545
(151) 27/02/2020
(732) FEDERATIA ROMANA DE HAND

TO HAND FIGHTING, COMUNA
BARCANESTI NR. 43, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT ROMANESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
FEDERATIA ROMANA DE

HAND TO HAND FIGHTING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
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───────

(210) M 2020 01546
(151) 27/02/2020
(732) SC ARTINO SELECT SRL, STR.

CRISAN NR. 16, JUDEŢUL ILFOV ,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

artino

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01547
(151) 27/02/2020
(732) IMRU SRL, STR. N. PONGRATZ

NR. 16B, CAMERA 1, JUDEŢUL
TIMIŞ, LUGOJ, TIMIȘ, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

A6 LOGISTIC PARK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.07.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiectele de construcţii,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
închirierea spaţiilor publicitare în clădiri de birouri
şi spaţii comerciale, servicii comerciale derulate
de agenţii imobiliare.
36. Servicii de închiriere şi leasing imobiliar,
management imobiliar, administrare imobiliară,
administrarea spaţiilor de birouri şi administrarea
spaţiilor logistice, servicii de închiriere şi
leasing imobiliar, în legătură cu imobile cu
destinaţii diferite, indiferent de destinaţia atribuită
acestora de către chiriaşi sau locatari, inclusiv
spaţii de birouri, spaţii logistice, apartamente,
spaţii comerciale, complexe sportive şi
de agrement, spaţii destinate evenimentelor
şi cazării temporare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară, activităţi
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenţii imobiliare, administrare imobiliară şi
administrarea locuinţelor, spaţiilor comerciale şi
spaţiilor logistice, colectarea chiriilor, evaluări
imobiliare şi evaluarea costurilor de reparaţii
(evaluări financiare), consultanţă în domeniul
imobiliar, afaceri imobiliare, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanţărilor pentru
proiecte de construcţii, servicii de administrare
a imobilelor şi proprietăţilor, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare şi organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de construcţii, construcţii de hale
industriale şi hale şi spaţii logistice, organizarea
şi supravegherea derulării construcţiilor, servicii
de planificare de şantier şi servicii din domeniul
construcţiilor de clădiri şi construcţiilor imobiliare,
consultanţă în construcţii, informaţii legate de
construcţii şi servicii de reparaţii destinate
imobilelor, supravegherea construcţiilor de
clădiri, servicii de construcţii în legătură cu
depozite şi spaţii logistice şi servicii de reparaţii
în legătură cu acestea, servicii de curăţenie
pentru imobile (interior), servicii de curăţenie
pentru imobile (suprafaţă exterioară), servicii de
curăţenie industrială pentru imobile şi hale şi
spaţii logistice, construirea de magazine, spaţii
comerciale şi spaţii logistice, supravegherea
construcţiilor de clădiri.

───────
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(210) M 2020 01548
(151) 27/02/2020
(732) CATALIN ION SCARLATESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CASOLET

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Restaurante și cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01549
(151) 27/02/2020
(732) CATALIN ION SCARLATESCU,

STR. VASILE GHERGHEL NR. 87,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
POLIȚIA GASTRONOMICĂ

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
43. Restaurante și cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01550
(151) 27/02/2020
(732) SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR. 53,
BL. A6, AP. 12, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
ISTORII UITATE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01551
(151) 27/02/2020
(732) SILVIU ANDREI VLĂDĂREANU,

STR. ANDREI MURESANU NR. 53,
BL. A6, AP. 12, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Love AFRICA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
01.17.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────
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(210) M 2020 01552
(151) 27/02/2020
(732) CHRONOS CONSULTING SRL,

STR. ORBÁN BALÁZS NR. 18,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) “ HARCOV” A.P.I. S.R.L., STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10E,
SC. B, AP. 9, JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE , 520089,
COVASNA, ROMANIA

(540)
CANNTIAGO

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente pentru pisici, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de ficat pentru hrănirea pisicilor, alimente cu gust
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea pisicilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
pisicilor, alimente pentru pisici pe bază de sau
care conțin pește, alimente cu gust de carne
de vită pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin ficat pentru hrănirea câinilor, alimente cu
gust de ficat pentru hrănirea câinilor, alimente
sub formă de inele pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de pui pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de carne de
vită pentru hrănirea câinilor.

───────

(210) M 2020 01553
(151) 27/02/2020
(732) SMART INTERIOR DESIGN

SRL, STR. CAMPIA LIBERTATII
NR. 9, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Smart Interior

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau

transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 01555
(151) 27/02/2020
(732) RIVIERA BIKE SRL, STR. TANASE

BANCIU NR.12, JUDEŢ ILFOV,
POPESTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ROM TEHNIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
281)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii oferite de lanţuri de magazine.
───────
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(210) M 2020 01556
(151) 27/02/2020
(732) FUNDATIA JUDETEANA PENTRU

TINERET TIMIS SRL, STR. ARIES
NR. 19, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
TIMISOARA YOUNG ARTISTS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01557
(151) 27/02/2020
(732) Big Fish Media SRL, BLVD

MIRCEA VODA NR. 34, BL. M1,
SC. 1, ET.3, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OinVitatie

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Programe de calculator, software pentru
crearea de materiale publicitare online pe site-uri
web.

35. Publicitate, administrație comercială, servicii
de comenzi online, furnizare de servicii online
de licitație, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
administrare a programelor de vânzări și de
stimulente promoționale, promovare a vânzărilor
de produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale.
41. Furnizare de informații despre divertisment
și evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, servicii de divertisment furnizate prin
transmisii continue online.

───────

(210) M 2020 01558
(151) 27/02/2020
(732) SELIDA DE ARTIST SRL, ALEEA

POIANA MUNTELUI NR. 2, BL.
OD3, AP. 82, PARTER, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

D'Artist ART & CRAFTS

(531) Clasificare Viena: 20.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, albastru, bleumarin, gri,
maro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

2. Vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare brută,
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metale sub formă de folie şi pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă,
diluanţi, agenţi de îngroşare, fixatori şi agenţi
de uscare pentru vopsele, vernisuri şi lacuri,
uleiuri anti-corozive şi uleiuri pentru conservarea
lemnului, Vopsele de ulei pentru utilizare în artă.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, palete şi şevalete pentru pictori, trafaleţi şi
tăvi, echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, creioane de cărbune, acuarele / culori
acrilice (picturi), pânze pentru picture, blocuri
de desen, materiale pentru desen, materiale de
scris, instrumente de scris.

───────

(210) M 2020 01559
(151) 27/02/2020
(732) GEORGIAN ŢUŢUIANU, ŞOS.

NICOLINA NR. 8, BL. 937A, ET.
8, AP. 28, JUDEŢ IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
HEYYA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor
a produselor : preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, paste de
dinţi nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive, preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale

depansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de vânzări online,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii oferite de agenţii de import-export,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail.

───────

(210) M 2020 01560
(151) 27/02/2020
(732) ANDREI- CRISTIAN TUDORACHE,

STR. CAMIL RESSU NR.16,
BL. B4BIS, SC. B, ET. 3, AP.
48, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
TIBERIU CRISTIAN DUMITRU,
STR. 9 MAI NR. 7, BL. 24, SC. 1,
AP.33, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PURE FOOD
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 05.03.15; 26.04.05; 26.04.18

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurant și bistro, servicii de catering.

───────

(210) M 2020 01561
(151) 27/02/2020
(732) INVESTONIA SYSTEMS SRL,

SOS.BUCURESTI-URZICENI NR.
635, JUDEŢ ILFOV, AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ELDOBET

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment, servicii de jocuri de
noroc.

───────

(210) M 2020 01562
(151) 27/02/2020
(732) INVESTONIA SYSTEMS SRL,

SOS.BUCURESTI-URZICENI NR.
635, JUDEŢ ILFOV, AFUMATI,
ILFOV, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, AP. 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MONEYMANIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii de divertisment, servicii de jocuri de
noroc.

───────

(210) M 2020 01563
(151) 27/02/2020
(732) LOUIS VUITTON MALLETIER,

RUE DU PONT-NEUF 2, PARIS,
FRANȚA, F-75001, FRANȚA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, .BUCUREŞTI

(540)
CALIFORNIA DREAM

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse de parfumerie, parfumuri, apă de
toaletă, apă de parfum, apă de colonie, produse
odorizante pentru împrospătarea aerului,
uleiuri esenţiale, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, săpunuri, săpunuri
parfumate, șampoane, geluri pentru duș, geluri
de baie, deodorante de uz personal, loțiuni și
lapte de corp parfumate, creme pentru corp
parfumate.

(210) M 2020 01564
(151) 27/02/2020
(732) DANIEL LĂCĂTUŞ, SAT BOSANCI

NR. 1030, JUD. SUCEAVA, COM.
BOSANCI , SUCEAVA, ROMANIA

(540)

CAR MANAGER

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.19; 29.01.12; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.

───────

mirican
Typewritten text
Se invocă: Prioritatea nr. 4577515 din 28.08.2019, tara Franţa
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(210) M 2020 01565
(151) 27/02/2020
(732) SC BIODEZ PLUS SRL, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT NR.
34C, PARTER, BIROU 1, JUD. IAŞI,
IAŞI, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OXYNOL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură,
horticultură şi silvicultură, răşini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea şi lipirea
metalelor, substanţe pentru tăbăcirea pieilor
şi a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri şi alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie şi
ştiinţe.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.

───────

(210) M 2020 01566
(151) 27/02/2020
(732) REGINA OVERSEAS COM SRL ,

ALEEA ARGEDAVA NR. 66, ET. 4,
AP. 19, CAMERA NR. 2 DE 27.10
MP, SECTOR 2
, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, BL. 52, AP. 18, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ATLANTIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.02;
26.11.06; 26.11.08

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Muşama utilizată ca faţă de masă.
35. Servicii de import-export, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a produselor solicitate în
clasa 24 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-uritor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────
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(210) M 2020 01567
(151) 27/02/2020
(732) ASOCIATIA LEGIO PHOENIX

MC SUCEAVA, STR. STAŢIUNII
NR. 20A, COM. SCHEIA, JUD.
SUCEAVA, SAT SFANTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
BUCOVINA MOTORFEST

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01568
(151) 27/02/2020
(732) IOAN POPA, STR. SCĂRIŞOARA

NR. 95, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR. POPA
SAVU NR. 42, SECTOR 1, C.P.
2-229, BUCUREŞTI, 011434

(540)

LIBERTAN

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 03.06.03

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 485),
negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne proaspată, congelată şi semi-
preparată, preparate din carne, peşte, păsări,
vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 01569
(151) 27/02/2020
(732) ANETA MACOVEI, STR. ALEEA

SLT. ADRIAN CÂRSTEA NR. 1,
SC. 1, ET. P, AP. 54, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PERNUȚA CU POVEȘTI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Cărți audio, cărți electronice,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, înregistrări video descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, aplicaţii software
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile.
16. Cărți de povești, cărți de povești pentru copii,
povești sub formă de imagini (tipărituri), cărți,
cărți ilustrate, cărți pentru copii, cărți pentru copii
care includ o componentă audio, cărți de desen,
cărți de desenat sau de scris, cărți de ficțiune,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, materiale pentru filtrare
din hârtie, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, articole de papetărie (materiale
educative), adezivi, produse de imprimerie,
hârtie și carton, suporturi pentru bani, decorațiuni
de hârtie pentru masă, ghirlande de hârtie,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
şervețele de hârtie, şervețele de unică folosință,
suporturi din hârtie pentru pahare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cărți audio, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
podcast-uri descărcabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înregistrări video
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere multimedia descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înregistrări sonore descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aplicaţii
software descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi media
educative descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de povești, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de povești pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu povești sub formă
de imagini, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți ilustrate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cărți pentru copii care includ
o componentă audio, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cărți de desen, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cărți
de desenat sau de scris, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cărți de ficțiune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale și mijloace
pentru decorare și artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale pentru filtrare
din hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adezivi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de imprimerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hârtie și carton, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu suporturi pentru bani, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
de hârtie pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ghirlande de hârtie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu șervețele de hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șervețele de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi din hârtie pentru pahare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți audio, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu publicații electronice descărcabile,

servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu podcast-uri descărcabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu înregistrări video descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
fișiere multimedia descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
înregistrări sonore descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aplicaţii software descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
suporturi media educative descărcabile, servicii
de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de povești,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți de povești pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
povești sub formă de imagini, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cărți, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cărți ilustrate, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cărți pentru copii care includ o componentă
audio, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cărți de desen, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cărți de desenat
sau de scris, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cărți de ficțiune, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu materiale
și mijloace pentru decorare și artă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
materiale pentru filtrare din hârtie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole de papetărie și accesorii
educative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu adezivi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu produse de
imprimerie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hârtie și carton, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu suporturi pentru bani, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu decorațiuni
de hârtie pentru masă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu ghirlande de
hârtie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pungi pentru ambalare din hârtie
biodegradabilă, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șervețele de hârtie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu șervețele de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu suporturi din hârtie pentru
pahare.
41. Furnizare de servicii de citit povești pentru
copii prin telefon, publicare de povești, publicare
de cărți, publicare de cărți audio, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, servicii
educative, de divertisment și sportive, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri.

───────



Erată  
Referitor la depozitul M 2020/01374 din 21.02.2020, publicat pe data de 28.02.2020, 

prioritatile de expozitie invocate sunt:  Se invocă Prioritatea de expoziţie www.emultimag.ro, având nr. BF20190423H din 15.09.2019, ţara Romania, având starea acceptată.  Se invocă Prioritatea de expoziţie www.emultimag.ro, având nr. BF201912F din 01.01.2020, ţara Romania, având starea acceptată. 




